
ددوهو قوله تعالى: ((  مم صص دها ال صل ددا .ا ال مح مأ دها  صل موا ال ده للا    )) ، ومسسا تيسسسردق
من السورة التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى اللسسه عليسسه

 ))، وهذا الخطاب للرسول عليسسهقلا هوا اللها أحدوعلى آله وسلم (( 
اا و((   )) ضسسمير،هححو )): (( هوا اللححها أحححدالصلة والسل،م، وللمة أيض

 )) هسسو خسسبر المبتسسدأ،اللهضمير الشأن عند المعربين، ولفظ الجللة (( 
 )) جملسسة مسسستقلة. ذكسسروا فسسياللها الصححمد )) خبر ثان، و(( ا أحدو((

سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله
للم: صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السسسسورة. ((  قلعليه وعلى آله وس

 )) أي هسسو اللسسه السسذي تتحسسدثون عنسسه وتسسسألون عنسسه ((هوا اللها أحححد
 )) أي: متوحد بجلله وعظمته، ليس له مثيل، وليس له شريك، بلأحد

 )): جملسسةاللها الصححمدهسسو متفسسرد بسسالجلل والعظمسسة عسسز وجسسل.  (( 
 )) فما معنى الصسسمد؟ أجمسسع مسساالصمدمستقلة، بين الله تعالى أنه (( 

قيسسل فسسي معنسساه: أنسسه الكامسسل فسسي صسسفاته، السسذي افتقسسرت إليسسه جميسسع
مخلوقاته، فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هسسو الكامسسل فسسي علمسسه،
الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل فسسي قسسدرته، إلسسى آخسسر مسسا
نن عن جميع المخلوقات لنسسه كامسسل. ذكر في الثر، وهذا يعني أنه مستغ
اا في تفسيرها أن الصمد هسسو السسذي تصسسمد إليسسه الخلقئسسق فسسي وورد أيض
حواقئجها، وهسسذا يعنسسي أن جميسسع المخلوقسسات مفتقسسرة إليسسه، وعلسسى هسسذا
فيكون المعنى الجامع للصمد هو: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه

 )) لنه جل وعل للما يلد )): (( لما يلدا ولما يولدجميع مخلوقاته.  ((
مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النسسبي صسسلى اللسسه

دةا منححيعليه وعلى آله وسلم في فاطمسسة: (  مع لضحح مب  )، واللسسه جسسلإنهاا 
وعل ل مثيل له، ثم إن الولد إنما يكسسون للحاجسسة إليسسه إمسسا فسسي المعونسسة
على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقسساء النسسسل، واللسسه عسسز وجسسل
نن عسسن كسسل نن عن ذلك، فلهذا لم يلد لنه ل مثيل له؛ ولنسسه مسسستغ مستغ
اا في قسسوله أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولدته أيض

أنىا يكونا لها ولدا ولما تكنا لها صاحبةا وخلقا كلا شيءتعالى (( 
 )). فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكسسذلك هسسووهوا بكلا شيءا عليم

خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه باقئن
 )): لنه عز وجل هو الول السسذي ليسسس قبلسسه شسسيء،ولما يولدمنه. (( 

اا؟! وفي هذه الجملة الخيرة رد علسسى ثل ث طواقئسسف فكيف يكون مولود
منحرفسسة مسسن بنسسي آد،م، وهسسم: المشسسركون، واليهسسود، والنصسسارى، لن



اا، وقسسالوا: إن المشركين جعلوا الملقئكسسة السسذين هسسم عبسساد الرحمسسن إناثسس
الملقئكة بنات اللسسه، واليهسسود قسسالوا: عزيسسر ابسسن اللسسه، والنصسسارى قسسالوا:

لم )). نعم فقسسسوله: (( لما يلدالمسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله: (( 
اا ولكسسن الصسسوابيلد  )). فيها رد على ثل ث طواقئف والتي جعلتهسسا أخيسسر

هو الول. في يلد رد على ثل ث طواقئسسف منحرفسسة مسسن بنسسي آد،م، وهسسم:
المشركون، واليهود، والنصسسارى ، لن المشسسركين يقولسسون إن الملقئكسسة
بنات الله، واليهود يقولون: إن عزير ابسسن اللسسه، والنصسسارى يقولسسون: إن

 )): لنه الول السسذي ليسسس قبلسسه شسسيء.ولما يولدالمسيح ابن الله. (( 
ااا أحد((  اا فسسي جميسسعولما يكنا لها كفو  )): أي لم يكن له أحسسد مسساوي

اا، صفاته، فنفى الله عنه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أن يكون والسسد
اا، أو له مثيل. هذه السورة لها فضل عظيم، قسسال النسسبي عليسسه أو مولود

 )، لكنهسسا تعسسدله ول تقسسو،مإنهاا تعدلا ثلثا القرآنالصلة والسل،م: ( 
مقامه، تعدل ثلث القرآن لكسسن ل تقسسو،م مقسسا،م ثلسسث القسسرآن، بسسدليل أن
النسسسان لسسو كررهسسا فسسي الصسسلة الفريضسسة ثل ث مسسرات لسسم تكفسسه عسسن
الفاتحة، مع أنه إذا قرأها ثل ث مرات فكأنما قسسرأ القسرآن كلسه، لكنهسا ل
ال للشيء ول يجزئ عنه، تجزئ عنه، ول تستغرب أن يكون الشيء معاد

لا إلها إلا اللححهفها هو النبي عليه الصلة والسل،م أخبر أن من قال: ( 
وحدها لا شريكا له،ا لها الملكا ولها الحمد،ا وهوا علىا كلا شححيء
قدير،ا فكأنماا أعتقا أربعةا أنفسا منا بنححيا إسححماعيل،ا أوا مححن

 ) ، ومسسع ذلسسك لسسو كسسان عليسسه رقبسسة كفسسارة، وقسسال هسسذاولدا إسماعيل
الذكر، لم يكفه عن الكفارة فل يلسسز،م مسسن معادلسسة الشسسيء للشسسيء أن
اا مقامه في الجزاء.  هذه السورة كان الرسول عليه الصلة يكون قاقئم
والسل،م يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي سنة المغرب،
وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الثالثة الوتر، لنها مبنية على
 .الخل.ص، الخل.ص التا،م لله، ولهذا تسمى سورة الخل.ص


